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VAN DE REDACTIE LOCKDOWN

Op het moment van vormgeven en drukken van deze laatste reguliere Nieuwsbrief van 2020, werd 

de strenge lockdown in Nederland afgekondigd. Dat betekent dat onze locaties helaas gesloten zijn 

tot en met 19 januari 2021. Met uitzondering bijvoorbeeld van de GGD en het consultatiebureau in 

Dorpshuis Badhoevedorp. 

In overleg met de Veiligheidsregio Kennemerland wordt bezien of we onze jongerencentra open kunnen 

houden. 

Daar waar Maatvast staat voor de verbinding met de samenleving zijn de nieuwe maatregelen een hard 

gelag. Met name voor onze bezoekers en vrijwilligers die vooral in deze donkere dagen bij de Maatvast 

locaties terecht konden voor warmte en gezelligheid. 

Onze medewerkers doen er de komende weken alles aan om, op afstand, het contact te blijven 

onderhouden met hen. 

Ook zullen we de komende weken weer starten met onze Corona Nieuwsbrief. 

We wensen iedereen ondanks de beperkingen heel fijne en veilige feestdagen toe! 

Peter Schrauwen

Strenge lockdown...



‘De Pen’ kreeg ik door van Sylvia Huijg, waarvoor dank. Na bijna 5 jaar lang in dienst 

te zijn voor Maatvast kan ik concluderen dat er veel is gebeurd en ik veel heb geleerd. 

Aan het einde van mijn studie Culturele en Maatschappelijke Vorming ben ik bij Maatvast begonnen bij het 

jongerencentrum Studio5. In eerste instantie zou ik als invalkracht beginnen, maar ik kreeg al vrij snel een 

vaste aanstelling voor fulltime. In 2019 ben ik begonnen als voorzitter in de ondernemingsraad wat zeer leuk 

en leerzaam is. 

MAATVAST NIEUWS  UITGELICHT

Sonja Bennenk gaat er met 

de felbegeerde Sinterklaas 

wisselbeker vandoor!

MIDDEN  Sinterklaas sjoelen NOORD  Praatgroep Gonnie

Afgelopen zomer klopte Lesiandro (10 jaar) bij ons aan in 

De Nooduitgang met een super idee: Tiny House/Foodtruck timmeren, 

om eten en drinken uit te verkopen en geld op te halen voor de Timmerclub. 

Enthousiast over het project kwamen Lé en Tijmen van Drongelen, beheerder van 

het jongerencentrum, elke week bijeen om te timmeren aan het huisje. 

JONGERENCENTRA  Van tiny house naar koek en zopie!

Sonja Bennenk gaat er met de felbegeerde Sinter-

klaas wisselbeker vandoor na een super gezellig en 

spannend Sinterklaas Sjoel toernooi in De Veste. 

Inmiddels voor de tweede keer op rij organiseert 

Maatvast deze activiteit in het wijkcentrum 

De Veste. Maar liefst 10 deelnemers waaronder 

ook twee mannen hadden zich ingeschreven.

Praatgroep Gonnie in 

dorpshuis Badhoevedorp.

Donderdagen van 9:00-11:00 

uur.

De groep is hecht en wordt dankzij Corona wordt 

dat gevoel alleen maar versterkt. De dames 

komen nog steeds in kleine getale bij Gonnie om 

de tafel en praten over nieuws en actualiteiten op 

een laagdrempelige, positieve manier. Op de foto 

straalt dat er vanaf. Verschillende achtergronden, 

leeftijden en allemaal met een eigen verhaal.

COLUMN  Bram Spaans



COLUMN BRAM SPAANS

Zorg goed voor elkaar!

‘De Pen’ kreeg ik door van Sylvia Huijg, waarvoor dank. Na bijna 5 jaar lang in dienst te zijn voor Maatvast 

kan ik concluderen dat er veel is gebeurd en ik veel heb geleerd. 

Aan het einde van mijn studie Culturele en Maatschappelijke Vorming ben ik bij Maatvast begonnen bij het 

jongerencentrum Studio5. In eerste instantie zou ik als invalkracht beginnen, maar ik kreeg al vrij snel een 

vaste aanstelling voor fulltime. In 2019 ben ik begonnen als voorzitter in de ondernemingsraad wat zeer leuk 

en leerzaam is. Overigens zijn we op zoek naar 2 nieuwe OR-leden, om ons team te versterken, dus bij deze 

een oproep.

Sinds vorige maand ben ik samen met Nathalie Hink gestart als projectbegeleider bij Friend4Friend. 

Hierin koppelen we jongeren uit de Haarlemmermeer aan jongeren met een migratieachtergrond om elkaar te 

helpen en te verbinden. Door samen vrijwilligerswerk te doen, te ondersteunen bij de taal en leuke activiteiten 

uit te voeren helpen ze elkaar. We zullen jullie hier later nog wel meer over vertellen. 

Het leuke van het jongerenwerk is de groei en de ontwikkelingen van de doelgroep. Mijn voldoening haal ik 

vooral uit het begeleiden en inspelen op de kwaliteiten en talenten van de doelgroep. Kinderen die op hun 8e 

spelen bij de KinderVakantieWeek zijn nu op hun 14e vrijwilliger geworden. Mooi voorbeeld is wellicht Kimi 

die op zijn 9e stond te dansen bij een Halloweendisco en nu vrijwilliger is bij Studio5 op zijn 13-jarige leeftijd. 

Daarnaast is hij een beroemdheid in de wijk aan het worden met zijn project ‘Burgers met Burgers’ die hij voor 

Coronatijd maandelijks organiseerde. 

Zoals ik vorige maand beschreef over de jongeren zullen de komende maanden toch een beetje spannend 

worden. Juist rond de feestdagen en daarna zullen wij er voor de jeugd zijn. Want ook bij de jeugd heerst 

eenzaamheid en hebben ze de aandacht nodig die ze verdienen. Zorg goed voor elkaar, fijne dagen en een 

mooi 2021.  

Ik geef graag de pen weer door aan mijn collega Sawinah Voortman van het 
bedrijfsbureau voor de januari editie van de Nieuwsbrief.

Bram Spaans,
Sociaal beheerder jongerencentrum Studio5 



Wat kunnen dingen toch eenvoudig zijn als een aantal partijen hetzelfde doel nastreven. 

Het gaat  hier over de samenwerking via Douwe Egberts, Voedselbank, Maatvast en de Lions Club Haarlemmermeer.

“Douwe Egberts”. Waarvan sinds mensenheugenis waardepunten op 

de koffie en theepakken te vinden zijn heeft het idee verzonnen om voor 

de gespaarde punten pakken koffie te verstrekken. Dat dit idee opgepakt 

werd en zo’n succes zou worden kon niemand bevroeden. In Nederland 

doen 110  Lions Clubs mee met inzamelen.

De vorige actie bracht 63 miljoen punten op, goed voor 130.000 pakken 

koffie voor de Voedselbanken.

“De Voedselbank Haarlemmermeer”. Per week worden er ruim 300 

voedsel -pakketten verstrekt. Daar past hulde bij aan alle vrijwilligers en 

sponsoren en bedrijven bij die het mogelijk maken om iedere week weer de voedselpakketten te kunnen samenstellen 

en aan te bieden aan de mensen die dat steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken. Bij alleen het zeggen van dat dit 

in ons land niet nodig zou moeten zijn schieten we niet erg op. Juist meedoen en delen van onze overvloed is belangrijk. 

Dat in het kader van meedoen is iedereen blij met zo’n koffieactie als deze.

“Stichting Maatvast”. Heeft zich sinds vier jaar uit eigen beweging aangesloten bij de organisatie van het 

verzamelen.  Dat leidde gelijk al tot een groot succes. Maatvast exploiteert 26 dorpshuizen c.q. wijkcentra verspreid over 

de hele Haarlemmermeer.  Zo kan iedereen die hun gespaarde punten willen inleveren terecht in hun eigen dorpshuis of 

wijkgebouw. Ook een aantal kerken en supermarkten doen mee.

“Lions Club Haarlemmermeer-Host”. Deze oudste serviceclub in de Haarlemmermeer, wil zich weer inzetten voor 

een goede organisatie van deze actie.  De vorige acties leverden ruim 1 miljoen punten op, goed voor zo’n 2300 pakken 

koffie. Dat de Lions daar met de andere partijen blij van worden is gemakkelijk te raden. Nu wat deze winteractie die loopt 

tot 11 januari  gaat opbrengen is koffiedik kijken. Maar de Lions zijn van mening dat er in allerlei hoeken en gaatjes nog 

trommeltjes met vergeten punten liggen. Dan is uiteraard de vraag bij het vinden van de punten of de mensen deze ter 

beschikking willen stellen voor deze DE-punten actie...

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

DOUWE EGBERTS PUNTEN EN OUD- EN VREEMD GELD

In de verzameldozen kan dit jaar tevens  oud- en/of  vreemd geld gedoneerd worden. Ook gewoon euro´s zijn 

welkom. De opbrengst is voor oogoperaties in de arme derde  wereldlanden. Voor slechts 15 euro kan een blinde 

weer zien. Een jarenlange doorlopende actie die geweldige mooie opbrengsten genereren en ook nog aangevuld 

zal worden met geld uit de pot van “de Wilde Ganzen”. Zodat  ook Nederlandse oogartsen die op  vrijwillige basis 

veel operaties kunnen uitvoeren in de arme landen. Dus twee vliegen in één klap en de Lions hopen dat het ritselt en 

rammelt in de dozen.

Lion  W. Nederveen wil ook u punten en/of munten ophalen.  Tel:  023-5613698.  

De actie loopt tot 11 januari. Van harte aanbevolen.

OUD- EN VREEMD GELD



Maatvast is een organisatie die midden in de samenleving staat. De locaties zijn sterk 

verankerd in de buurt waarin zij zijn gevestigd. Dit zie je terug aan de bezoekers en ook 

in de medewerkers van Maatvast die de locaties draaiende houden. Maatvast is er 

voor iedereen, door iedereen.

Maar is dit nu ook echt zo? 

Want stel nou dat er alleen maar vrouwen werken op een locatie, zou een mannelijke 

bezoeker dat vervelend vinden? En stel dat een pubermeisje vragen heeft over haar 

seksuele geaardheid, ervaart zij Maatvast als een ontmoetingsplek voor alle jongeren, 

waar het niet uitmaakt of je hetero bent of lesbisch of homo. En hoe zit het eigenlijk 

met een medewerker van Marokkaanse komaf, kan hij of zij zich zelf zijn bij collega’s?

In 2021 gaat Maatvast aan de slag met deze vragen. Diversiteit en inclusie komt daarmee op de 

agenda. Onder diversiteit verstaan we de zichtbare verschillen tussen mensen zoals geslacht, leeftijd, handicaps en 

etniciteit, maar ook de minder zichtbare persoonskenmerken zoals competenties en talenten, wensen en behoeften, 

seksuele voorkeur, werkstijlen en karaktereigenschappen. Iedere medewerker heeft een eigen, eigen combinatie van 

kenmerken en is daarmee uniek. Diversiteit gaat dus over jezelf kunnen zijn. Dat wensen wij voor onze medewerkers en 

ook voor onze bezoekers. Maar wat is dan inclusie? Inclusie betekent dat 

je er echt bij hoort en dat jouw unieke kenmerken optimaal benut worden 

in de organisatie. Dit gaat dus nog even een stapje verder dan integratie. 

Het plaatje hiernaast geeft duidelijk het verschil weer tussen integratie 

en inclusie. 

Waarom vinden we dit nu zo belangrijk?

Uit veel onderzoek blijkt dat een hoge mate van diversiteit in team en in de organisatie zorgt voor betere prestaties en 

meer werkplezier. Je kunt immers veel van iemand leren die de dingen anders doet, of die door zijn geloof anders naar 

situaties kijkt. Ook vinden wij het belangrijk dat iedere medewerker zich thuis voelt bij maatvast, ongeacht je huidskleur, 

je geloof of je afkomst. Als de medewerkers van Maatvast streven naar meer diversiteit dan zullen ook de bezoekers 

hiervan profiteren. 

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

JEZELF ZIJN EN ERBIJ HOREN

In januari 2021 krijgen de medewerkers van Maatvast een 

paar enquêtevragen waarmee we onderzoeken hoe er over 

verschillende thema’s wordt gedacht. In de loop van 2021 

gaan we op verschillende manieren in gesprek over de 

thema’s diversiteit en inclusie en kijken we kritisch naar 

ons beleid en naar mogelijke verbeterpunten.

Heb je nu al vragen over dit thema? Neem gerust contact op 

met Maarten Askamp via de telefoon of mail. 

WAT GAAN WE DOEN?



 
Maatvast, geeft houvast

Vooral voor velen, die zich vervelen

Dit gedicht, is ook tot u gericht

Komt ook eens kijken, of u wat van hen wilt zal blijken

In een buurthuis, voelt u zich echt thuis

In elk seizoen, is er wat te doen

Ze zitten veraf en dichtbij, daarmee bent u zeker blij

Er is telkens een bezigheid, dat u van zorgen bevrijd

Als vrijwilliger kunt u er werken, dat is snel te merken

Uw specialiteit, daarvoor is tijd

In voorjaar tot winter, gaat u ervoor van hier tot ginder.

Dichter

Harry Vossen

In samenwerking met Stichting Make a child Happy zijn zo’n 100 kinderen in 

Haarlemmermeer die een steuntje goed kunnen gebruiken blij gemaakt met 

een sinterklaascadeau. 

De cadeaus zijn verspreid onder vier locaties van Maatvast en via de 

dagopvang in Hoofddorp. 

Een mooi initiatief van 
Toos van der Kamp, 
de voorzitter van 

Make a child Happy! 

MAATVAST ONDERSTEUNT SINTERKLAASACTIE

MAATVAST GEDICHT

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN



Het was zomer 1990. Ik was net afgestudeerd aan de Nationale Hogeschool 

voor Toerisme en Verkeer (NHTV) in Breda en was op zoek naar werk. Om 

ervaring op te doen en het wilde leven van een student voorgoed achter me 

te laten.  

Via een open sollicitatie naar onder meer het Landelijk Bureau van de Dieren-

bescherming in Den Haag probeerde ik mezelf onder de aandacht te brengen 

van een nieuwe werkgever. En wat wilde het toeval, bij De Dierenbescherming 

zochten ze iemand die een zojuist gestarte Nieuwsbrief wilde continueren. De 

medewerker die de nieuwsbrief had ontwikkeld ging namelijk voor drie 

maanden op vakantie. 

En zo meldde ik me, redelijk nerveus en groen voor mijn eerste echte serieuze baan, aan het Bankaplein in Den Haag. 

Mijn kamer, zo bleek, deelde ik met Jan Dobbe, redacteur van het Verenigingsblad Dier. Een vrolijke, enigszins ADHD 

gestuurde, maatschappelijke betrokken vent waar ik het al snel goed mee kon vinden. Ook gezien onze gedeelde passie: 

de muziek. Jan namelijk was in die tijd ook de energieke zanger van The Chevy Rockers, een legendarische super 

swingende rock ’n roll band uit Leidschendam e.o. 

Naast het plezier in het werk, de wandelingen tussen de middag (altijd eindigend met een broodje warm vlees of gehaktbal 

bij de kraam een paar straten verderop), heb ik veel geleerd van Jan op het gebied van het redactie voeren van een blad. 

Ondanks dat hij daar zelf nog wel eens aan twijfelde, is Jan namelijk een briljant schrijver, voor mij in die tijd een goede 

leermeester in het vak. 

Omdat zich een vriendschappelijke relatie ontspon, ben ik ook een aantal keren mee geweest naar een optreden van de 

Chevy Rockers en bij Jan thuis op bezoek geweest in Leiden. 

Nadat ik na anderhalf jaar de Dierenbescherming verliet voor een carrière als hoofdredacteur van een Zeeuwse 

provinciale krant, verwaterde ondanks de goede intenties het contact. 

Tot ik vorig jaar via LinkedIn er achter kwam dat Jan tegenwoordig als soloartiest optreedt voor senioren. Vanuit het

 principe dat muziek verbindt, brengt Jan bezoeken aan zorgcentra in de Haagse regio om daar de senioren een mooie 

middag of avond te bezorgen. Daar waar Maatvast in haar missie en visie de verbinding centraal heeft staan, maar meer 

nog om Jan weer te zien, was het contact snel gelegd. Ik vroeg Jan of hij oren had naar een optreden in Dorpshuis 

Badhoevedorp. Hoewel buiten de regio heeft Jan geen moment getwijfeld en werd een afspraak gemaakt. Door Corona 

is het langverwachte optreden driemaal uitgesteld, maar op donderdag 3 december dan toch eindelijk een feit. Uiteraard 

met inachtneming van de 1,5 meter regel. 

En ook nu toonde Jan aan dat hij een begenadigd performer is met het hart op de goede plek. En na 30 jaar geen steek 

veranderd...

Jan: namens de senioren van Badhoevedorp die hebben genoten van je optreden: hartelijk dank! 
En we houden contact! 

Peter Schrauwen

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

REÜNIE NA 30 JAAR
OPTREDEN JAN DOBBE BADHOEVEDORP



“Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. 

Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe 

meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum 

beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari opnieuw in 

lockdown.” 

De krantenkoppen liegen er niet om. Een strenge lockdown, de strengste tot nu toe, dat is de realiteit. 

En verder: “Blijf zo veel mogelijk thuis, ook tijdens de feestdagen. We weten dat dat een effectieve manier is om het 

aantal besmettingen omlaag te krijgen. Als we minder mensen ontmoeten, is er minder kans om anderen te besmetten 

en kan het coronavirus zich lastiger verspreiden.”  

In dat licht is er door de directie van Maatvast, in overleg met de Gemeente Haarlemmermeer, besloten dat de 

dorpshuis-deuren op slot moeten. Alle georganiseerde activiteiten moeten we helaas weer annuleren, tot grote 

teleurstelling van onze bezoekers en vrijwilligers. Er zijn uitzonderingen. Het bloedprikken op maandagochtend gaat 

door de komende weken. Ook de GGD houdt spreekuur en de bibliotheek is bezig om afhalen mogelijk te maken. 

Toch blijft de komende periode donker voor veel mensen....en ook bij Maatvast brandt er geen licht. 

Een bizarre werkelijkheid, als je het mij vraagt. We waren er namelijk echt klaar voor… 

Er worden op dit moment verschillende initiatieven genomen om de verbinding te zoeken en mensen een hart onder de 

riem de steken. Ken jij nog iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Laat het ons dan alsjeblieft weten. Onze 

contactgegevens staan onderaan deze brief.

Op naar een heel gezond nieuwjaar!

Met vriendelijke groet,

Noor van Bussel
Sociaal Beheerder

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD

BESTE RELATIE VAN 
HET DORPSHUIS,

Dorpshuis Badhoevedorp
Snelliuslaan 35, 1171 CZ Badhoevedorp   |   020-4490696
dorpshuis-badhoevedorp@maatvast.nl



Samen met de Albert Heijn in Badhoevedorp zetten we jaarlijks een fantastische kerstmaaltijd neer. 

Dit jaar loopt dat anders dan gehoopt. De teleurstelling van de mensen  en vooral van degene die je niet hoort is 

schrijnend. Samen met Wouter (de supermarktmanager) hebben we dan ook bedacht dat we zoveel mogelijk mensen 

willen bereiken met een kerstkaart of een kerstpakket. Toen ik hem vroeg om kaarten, postzegels en eenvoudige 

pakketten zei hij meteen ja. “En ik wil ook helpen met bezorgen.” Hartverwarmend! Volgende maand de foto’s!

MAATVAST NIEUWS  NOORD

BETROKKEN PARTNERS: ALBERT HEIJN

Op 7 december gingen de vrijwilligers, bewapend met 

mondkappen en uiteraard op gepaste afstand met elkaar aan 

de slag om het kerstgevoel te laten leven in het dorpshuis. De 

kerstballen vlogen ons om de oren, maar wat een gezelligheid 

en sfeer hebben zij weten neer te zetten in een ochtend.

De appel is dan ook zuur dat niemand ervan kan genieten op dit 

moment. Een foto is het enige wat we hebben. En de vrijwilligers… 

die verdienen een eervolle vermelding! Bedankt!

KERST IN HET DORPSHUIS BADHOEVEDORP...



Donderdagen van 9:00-11:00 uur.
 

De groep is hecht en wordt dankzij Corona wordt 

dat gevoel alleen maar versterkt. 

De dames komen nog steeds in kleine getale bij 

Gonnie om de tafel en praten over nieuws en 

actualiteiten op een laagdrempelige, positieve 

manier. Op de foto straalt dat er vanaf. 

Verschillende achtergronden, leeftijden en 

allemaal met een eigen verhaal. Je hebt maar 1 

verbindende factor nodig om het tot een succes 

te laten uitgroeien. En dat is Gonnie. 

Een mooier compliment is er niet.

MAATVAST NIEUWS  NOORD

PRAATGROEP GONNIE IN DORPSHUIS BADHOEVEDORP



MAATVAST NIEUWS  

JONGERENCENTRA

ON FLEEK! 

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• De Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Nieuwe Silo

Door Naomi Beijer.

In een eerdere nieuwsbrief heb ik jullie al bij mogen praten over dat On Fleek, dé muziekwedstrijd van Haarlemmermeer 

voor jongeren tussen de 14 en 21 jaar, weer hervat werd. Na succesvolle voorrondes (1 voor de categorie DJ in maart 

in Flex C en in oktober een voor de categorie Muziek in De Hype en een tweede DJ voorronde in Studio 5) hebben de 6 

finalisten in het weekend van 17/18 oktober coaching gehad van professionals. Dat allemaal om ze klaar te stomen voor de 

finale, waar zowel de DJ’s als de muzikanten kans maakten op de prijs van 500 euro, die ze kunnen besteden aan hun eigen 

talentontwikkeling. 

De DJ’s mochten het spits afbijten en mochten hun coaching doen hij de DJ school 

Amsterdam, een van de beste en bekendste DJ scholen van Nederland. 

Tijdens de coaching kregen ze de kans om hun set te oefenen. Alle drie de finalisten 

draaiden andere stijlen, dus dat was al interessant. Dusty-Boyd (Hardstyle) , Virato 

(Techno/Deep House) en Airflow (Urban) kwamen aan bod. Ook kregen ze de kans 

om op de nieuwste Pioneerset (de voorloper op gebied van DJ sets) te draaien. 

Vooral dat was heel leuk!

Op 18 oktober waren de Muziek finalisten aan de beurt, zij kregen coaching van de 

singer/songrapper Adam Bais, beter bekend als Benjamin Fro. Hij is al jaren muzikant, 

heeft Popronde meerdere keren met meerdere acts gedaan, verscheidene keren 

Paradiso uitverkocht en plat gespeeld, kortom: Een geschikte coach! Eerst kwamen de twee 

singer/songwriter acts langs in de Basis: Alyssa & Chiara en Claire. Zij speelden hun liedjes, deze 

werden ontleed en samen verbeterd. Soms op het gebied van akkoorden, soms tekstueel. Daarna kwam de band Te Gast. 

Zij kregen vooral coaching op het gebied van podiumpresentatie en tips over hoe je verder komt in het vak. 

Na de coaching hadden de finalisten even de tijd om aan hun act te werken. In de 

week voor de finale werd de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown 

aangekondigd. Toen kon ik wel even door de grond zakken: de finale kon dus 

niet doorgaan... Maar gelukkig kregen we later te horen dat de 

jongerencentra open bleven, dus dat de finale – uiteraard corona proof – 

gewoon door kon gaan. Met een piepklein productieteam en hulp van 

collega’s Rik en Beau die achter de schermen ervoor gezorgd hebben dat 

alle spullen er stonden konden we in De Basis bouwen aan de opstelling 

voor de finale. Ook dit keer was Bradley, de vrijwilliger van De Hype, 

aanwezig om de livestream te hosten samen met zijn vriend Finley. 

Op 14 november hebben we een zeer geslaagde en intieme finale kunnen 

uitvoeren met als jury:  Jelle Broek( gitarist van De Dijk), Glenn Foreman (winnaar 

Grote Prijs van Nederland), S!RENE (winnaar Kunstbende 2017/ Lowlands) en Lotte 

Lammers (Artistiek leider van Duycker). De DJ’s en muzikanten hebben mooie acts laten zien en de finale was van een 

hoog niveau. Uiteindelijk hebben DJ Virato en Alyssa & Chiara de wedstrijd gewonnen. Zij komen op gesprek om te kijken 

waar ze het geld uit gaan en kunnen geven. 

 



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

2020 is gelukkig nog best leuk geëindigd op deze manier. Ik ben trots op het kleine team dat dit mogelijk heeft gemaakt in 

een best wel onzekere tijd en het was ook wel echt een persoonlijk hoogtepunt. Ook omdat ik zelf de concerten heel erg 

mis haha, maar vooral om dat jong talent uit de gemeente de mogelijkheid krijgt om dat te laten zien en te ontwikkelen. 

Tip! Als je De Voice of Holland kijkt heb je waarschijnlijk Alyssa al horen zingen. Wat is ze goed he? 

En anders is het een goede terugkijk tip! 

VERVOLG ON FLEEK!

VAN TINY HOUSE NAAR KOEK EN ZOPIE!

Afgelopen zomer klopte Lesiandro (10 jaar) bij ons aan in De Nooduitgang 

met een super idee: Tiny House/Foodtruck timmeren, om eten en 

drinken uit te verkopen en geld op te halen voor de Timmerclub.

Enthousiast over het project kwamen Lé en Tijmen van 

Drongelen, beheerder van het jongerencentrum, elke week 

bijeen om te timmeren aan het huisje. Dit met veel bekijks van 

de buurt. Zo sloten er steeds meer kinderen aan, om mee te 

helpen met timmeren en schilderen. Zes maanden later mag 

het resultaat er dan ook zeker zijn!! Ben je benieuwd naar het 

eindresultaat? Kom maandag of vrijdag overdag tijdens de 

kerstvakantie naar de ‘Koek en Zopie’ kraam op het dorpsplein 

in Lisserbroek voor een heerlijk warm bakkie chocomelk. Met 

slagroom natuurlijk! 

Jongerencentrum De Nooduitgang is te vinden aan de Krabbescheerstraat 1 
te Lisserbroek en online te volgen: @nooduitgang.lisserbroek



MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

Door Nathalie Hink.

In Badhoevedorp zijn een aantal inwoners in 

aanraking gekomen met vrijwilligerswerk voor de 

lokale voedselbank. Zij hielpen met eten/drinken 

inzamelen bij de Albert Heijn. Hierdoor kwamen 

zij erachter dat er naast eten/drinken er niets 

leuks voor de kinderen werd ingezameld voor 

Sinterklaas. Een paar vrouwen wilden zich 

keihard inzetten om deze kinderen toch een 

leuke Sinterklaasavond te bezorgen en 

startten een inzameling. Jongerencentrum 

Baddies heeft hieraan bijgedragen door middel 

van een cadeaupakketje met daarin VIP kaartjes 

voor de tienerdisco, coupons voor drinken en 

snoep tijdens de disco, een persoonlijk 

cadeautje, glow in the dark sticks en een 

uitnodiging om gratis aan alle activiteiten deel te nemen het komende jaar. In elk pakket zaten cadeautjes voor twee 

kinderen, zodat zij samen met een vriendje/vriendinnetje kunnen komen. 

Wij hopen dat de kinderen een mooie avond krijgen met leuke (lokale) cadeaus! 

DANKZIJ SINTERKLAAS NAAR DE DISCO IN BADDIES



MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

Sonja Bennenk gaat er met de felbegeerde Sinterklaas 

wisselbeker vandoor na een super gezellig en spannend Sinterklaas Sjoel toernooi in De Veste.

Inmiddels voor de tweede keer op rij organiseert Maatvast deze activiteit in het wijkcentrum De Veste. Maar liefst 10 

deelnemers waaronder ook twee mannen hadden zich ingeschreven en om 09.30 uur meldde de eerste deelnemer zich.

Na een kop koffie en een brok speculaas kon de wedstrijd om 10.00 uur beginnen. Tot het laatst toe bleef het mega 

spannend, maar in de laatste beurt wist Sonja Bennenk rond 12.00 uur de winst binnen te halen en maakte zij aanspraak 

op de eerste prijs: die felbegeerde Sinterklaas wisselbeker!

Sint en Piet hadden een zak neergezet met daarin een chocoladeletter voor alle deelnemers.

Volgend jaar wordt er natuurlijk weer een Sinterklaas Sjoel toernooi georganiseerd.

SINTERKLAAS SJOELEN 
IN DE VESTE

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN

Wilt u zelf een activiteit organiseren of meedoen aan een activiteit?
Neem contact op met het beheer: Annemieke Heeremans en/of Marco Goedhart
Wijkcentrum De Veste: Schuilenburg 3, 2135 GJ Hoofddorp
Tel. 023 5636 663 / veste@maatvast.nl
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14-12-2020 Maar onthoud:
aan het eind van de tunnel

brandT altijd licht...

Helaas,
nederland moet dicht.

De corona-crisis Is zwaar
voor iedereen...



MAATVAST MIDDEN

Mathilde Wibautstraat 22,
2135 MC Hoofddorp
023-5628840
amazone@maatvast.nl

Contactpersoon:
Edith Vormer

DE AMAZONE DE BOERDERIJ DE BOSKERN CENTRUM VOOR 
JEUGD EN GEZIN

Lutulistraat 139,
2131 TG Hoofddorp
023-5634622
boerderij@maatvast.nl

Contactpersoon:
Wichert Brommer

Liesbos 24,
2134 SB Hoofddorp
023-5635512
boskern@maatvast.nl

Contactpersoon:
Anga Veldhuizen

Graan voor Visch 14302,
2132 VJ Hoofddorp
023-5541588
cjg@maatvast.nl

Contactpersoon:
Petra de Jong

MAATVAST NOORD

Snelliuslaan 35,
1171 CZ Badhoevedorp
020-4490696
dorpshuis-badhoevedorp
@maatvast.nl

Contactpersoon:
Noor van Bussel

DORPSHUIS
BADHOEVEDORP

DORPSHUIS
D’ OUDE WATERWOLF

‘T RIETLAND DORPSHUIS
DE VLUCHTHAVEN

Kromme Spieringweg 436,
2141 AN Vijfhuizen
023-5581084
oudewaterwolf@maatvast.nl

Contactpersoon:
Roel Krijger

Chr. Huijgensstraat 21,
1171 XL Badhoevedorp
020-6594444
rietland@maatvast.nl

Contactpersoon:
Gerda Popken

Schipholweg 649,
1175 KR Lijnden
020-4490696
vluchthaven@maatvast.nl

Contactpersoon:
Team B’dorp

MAATVAST MIDDEN

Skagerrak 328,
2133 DX Hoofddorp
023-5633276
kattegat@maatvast.nl

Contactpersoon:
Jans Schneider

‘T KATTEGAT DE NIEUWE SILO HET P-PUNT DE VESTE

Graan voor Visch 14302,
2132 VJ Hoofddorp
023-5656400
nieuwesilo@maatvast.nl

Contactpersoon:
Tiny Guit

Graan voor Visch 14301,
2132 VJ Hoofddorp
023-5635082
p-punt@maatvast.nl

Contactpersoon:
Petra de Jong

Schuilenburg 3,
2135 GJ Hoofddorp
023-5636663
veste@maatvast.nl

Contactpersoon:
Marco Goedhart

MAATVAST ZUID

Sandestein 42,
2151 KG Nieuw-Vennep
0252-621259
contact@maatvast.nl

Contactpersoon:
Bianca van der Meer

BUURTHUIS HET 
CONTACT

DORPSHUIS
DE REEDE

‘T EILAND LINQUENDA

Schouwstraat 14,
1435 KN Rijsenhout
0297-321903
dereede@maatvast.nl

Contactpersoon:
Willy Verbeek

Rietkraag 5,
2144 KA Beinsdorp
0252-515142
eiland@maatvast.nl

Contactpersoon:
Sandy Goezinne

Oostmoor 52,
2151 VC Nieuw-Vennep
0252-621481
linquenda@maatvast.nl

Contactpersoon:
Manou Klinkenberg

CONTACTGEGEVENS LOCATIES



MAATVAST JONGERENCENTRA

Snelliuslaan 35,
1171 CZ Badhoevedorp
020-4490696
baddies@maatvast.nl

Contactpersoon:
Nathalie Hink

DE BADDIES DE BASIS

Marialaan 86,
1161 XD Zwanenburg
020-4979035
basis@maatvast.nl

Contactpersoon:
Naomi Beijer

MAATVAST ZUID

Oude Venneperweg 24,
2154 MG Burgerveen
0172-820391
marijke@maatvast.nl

Contactpersoon:
Willy Verbeek

DORPSHUIS
MARIJKE

DE MEERKOET ONTMOETINGSCENTRUM

Krabbescheerstraat 1,
2165 XG Lisserbroek
0252-413457
meerkoet@maatvast.nl

Contactpersoon:
Sandy Goezinne

Elemastraat 65,
2151 AJ Nieuw-Vennep
0252-686138
ontmoetingscentrum
@maatvast.nl

Contactpersoon:
Manou Klinkenberg

MAATVAST JONGERENCENTRA

DE NOODUITGANG

Krabbescheerstraat 1,
2165 XG Lisserbroek
0252-413457
nooduitgang@maatvast.nl

Contactpersoon:
Tijmen van Drongelen

STUDIO 5

Waddenweg 3,
2134 XL Hoofddorp
023-7430117
studio5@maatvast.nl

Contactpersoon:
Bram Spaans

Voor meer informatie: www.stichtingmaatvast.nl

CONTACTGEGEVENS LOCATIES

Schuilenburg 1,
2135 GJ Hoofddorp
023-5631749
flexc@maatvast.nl

Contactpersoon:
Amber Oskam

FLEX C DE HYPE

Venneperweg 298,
2153 AE Nieuw-Vennep
0252-624200
hype@maatvast.nl

Contactpersoon:
Rik Strengers

DE NIEUWE SILO

Graan voor Visch 14302,
2132 VJ Hoofddorp
023-5656400
nieuwesilo@maatvast.nl

Contactpersoon:
Seher Karagoz


